
Nieuw politiereglement wekelijkse markt 

 

Artikel 1. Definities: 

1. Standhouder of markthandelaar: uitbater van een afgebakende plaats op de markt 

(standplaats). 

2. Standplaats: afgebakende plaats op het marktplan. 

3. Abonnementhouder of vaste markthandelaar: markthandelaar die toelating heeft van de 

gemeente om op de openbare markt een vaste standplaats in te nemen op de marktdag en 

tussen de markturen. Hij/zij heeft een abonnement op een standplaats. 

4. Losse markthandelaar: markthandelaar die op eigen risico komt en de mogelijkheid heeft 

om na de bolling een (losse) standplaats in te nemen voor de duur van de markt (die dag). 

5. Bolling: toewijzing van de losse standplaatsen. 

6. Standwerker: een ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit de 

verkoop van een categorie producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het 

gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties met de bedoeling deze 

beter bekend te maken aan het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. Er mag 

maximaal 4 meter uitgestald worden. 

7. Seizoensgebonden activiteit: activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die 

wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht kunnen 

worden. 

8. Luifel: uitbouw, overkapping van aan het marktkraam of de marktwagen (meestal aan de 

voorgevel). 

9. FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. 

 

Artikel 2. Gegevens van de openbare markt: 

1. Iedere zaterdagvoormiddag wordt, in de Rodenborgstraat – Gelmelenstraat, een markt 

gehouden van 8 uur tot 12.30 uur. Vanaf april 2022 wordt iedere zondagvoormiddag, in de 

Voorschotenlaan (stuk tussen LDC Cogelshof en Plutostraat, kant Cogelspark) een markt 

gehouden van 8 uur tot 12.30 uur. 

2. Indien een wettelijke feestdag op een zaterdag of in het geval van de Deuzeldmarkt op een 

zondag valt, wordt er een beslissing genomen door het college van burgemeester en 

schepenen, na advies van de marktcommissie. 

 

Artikel 3. Organisatie van de markt: 

1. Er worden standplaatsen voorzien voor de vaste markthandelaars, bestaande uit één of 

meerdere kavels van 3 meter breed en er moet steeds een vrije ruimte van 3 meter tussen 

de luifels gerespecteerd worden. In deze ruimte mag niets geplaatst of gehangen worden. De 

marktcommissie geeft advies aan het schepencollege en het schepencollege bepaalt het 

aantal kavels naargelang de aanvraag. 

2. Wordt beschouwd als standwerker, de ambulante handelaar van wie de activiteit uitsluitend 

bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende markten, van een al dan niet wisselend 

product, waarvan hij de kwaliteit aanprijst en de gebruikswijze uitlegt door middel van een 



betoog en/of demonstratie met de bedoeling dit beter bekend te maken bij het publiek en 

aldus de verkoop ervan te bevorderen. Er worden voor de standwerkers 4 standplaatsen 

voorzien. 

3. Een abonnement voor een periode van 1 jaar kan via de website van de gemeente worden 

aangevraagd. De abonnementen worden automatisch verlengd, behoudens anders bepaald 

door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het 

gemeentebestuur. 

4. Het aantal standplaatsen waarvoor een abonnement kan worden uitgereikt, mag niet hoger 

zijn dan 95 % van het totaal aantal standplaatsen. 

5. Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie door het reglement 

bij voorrang bepaald (dus de externe kandidaten) uitgezonderd en die in aanmerking komen 

voor de eventuele specialisatie, tezelfdertijd ingediend worden, wordt voorrang gegeven aan 

de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft. Wanneer de 

anciënniteiten niet kunnen vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting. Voor 

de externe kandidaten, die in aanmerking komen voor de eventuele specialisatie, wordt de 

voorrang, bij éénzelfde chronologische indiening, bepaald bij loting. 

6. Op de Deuzeldmarkt worden er maximaal 10 kramen toegelaten. Deze kramen zijn: textiel, 

bloemen, vleeswaren, vis, brood, groenten en fruit, noten en olijven, zuivel, snoep, kippen. 

 

Artikel 4. Aanvraag standplaats: 

1. Elke markthandelaar die een standplaats wenst te bekomen, die het voorwerp van een 

abonnement kan uitmaken, moet zijn aanvraag indienen via een invulformulier op de 

website van de gemeente Schoten. Het moet de volgende gegevens bevatten: 

• beschrijving artikel dat te koop wordt aangeboden 

• een uittreksel van de kruispuntenbank 

• machtiging ambulante handel (leurkaart) 

• het aantal kavels waarover men wil beschikken 

• geldig bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

• (jaarlijks) geldig bewijs verzekering brandrisico’s (=brand en ontploffing) 

• toelating FAVV bij verkoop voeding. 

2. Op deze vraag volgt de onmiddellijke afgifte van een ontvangstbewijs, zijnde een opname in 

de wachtlijst of bevestiging voor toekenning standplaats. 

3. De aanvragen zullen in chronologische volgorde van inschrijving in aanmerking worden 

genomen. Elke aanvraag vervalt na één jaar of indien: 

• de toegekende standplaats niet wordt ingenomen, uiterlijk 3 weken na de 

kennisgeving van toewijzing 

• de aanvraag niet jaarlijks wordt hernieuwd 

• bij stopzetting van de activiteit. 

 

Artikel 5. Losse standplaats: 

1. De losse standplaatsen worden wekelijks toegewezen door de marktverantwoordelijke door 

bolling. Op de Deuzeldmarkt zal er geen bolling plaatsvinden. 



2. De aanvragen waarvoor geen abonnement kan worden verkregen worden toegewezen door 

bolling. Om in aanmerking te kunnen komen meldt men zich voorafgaandelijk aan bij de 

gemachtigde. De bolling heeft plaats om 8 uur op de hoek van de Paal- en Rodeborgstraat. 

3. Bij het toewijzen van de standplaatsen gelden volgende bepalingen: 

a. Volgorde van toekenning van de standplaatsen: 

i. rekening houdend met de eventuele specialisatie 

ii. en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): 

• personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing 

ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of 

aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van 

definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; 

• personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 

• personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 

• de externe kandidaten. 

b. aan elke markthandelaar kunnen maximaal 2 standplaatsen van 6 aanpalende kavels 

toegewezen worden. 

 

Artikel 6. Ruiling standplaats: 

1. bij het ruilen van vaste standplaatsen moeten de wettelijke toewijzingsmodaliteiten 

gerespecteerd worden. Wanneer marktkramers hun vaste standplaats willen ruilen moeten 

ze een kandidatuur indienen voor een wijziging van een standplaats. Deze kandidatuur wordt 

geregistreerd in het register van de kandidaturen. De betrokken marktkramers die een ruil 

voor ogen hebben kunnen vooraf het kandidaturenregister raadplegen en de volgorde in het 

register van hun eventuele kandidatuur navragen. Bij het ruilen van de standplaatsen moet 

deze ruil bekend gemaakt worden, zodat de andere kandidaten kunnen nagaan of de 

wettelijke volgorde van toewijzing door de gemeente gerespecteerd wordt. De te ruilen 

standplaatsen worden toegewezen volgens de categorieën van kandidaturen die het 

gemeentelijk reglement eventueel bij voorrang heeft vastgelegd. Binnen elke groep, in 

voorkomend geval per specialisatie, wordt de standplaats toegewezen volgens 

chronologische volgorde van indiening van de aanvragen. Indien de geruilde standplaatsen 

een andere specialisatie betreffen worden deze vacante standplaatsen toegewezen tussen 

de kandidaten die in aanmerking komen voor deze specialisatie, uiteraard volgens dezelfde 

bovenvermeldde toewijzingsregels. De marktcommissie geeft advies aan het schepencollege 

als het gaat om een andere specialisatie op de betrokken standplaats toe te laten. De 

uiteindelijke beslissing wordt door het schepencollege genomen. Bij het ruilen van vaste 

standplaatsen moet het marktplan gewijzigd worden. 

2. Markthandelaars die hun vaste standplaats wensen te ruilen moeten een schriftelijke 

aanvraag richten aan het schepencollege. De marktcommissie adviseert hun beslissing aan 

het schepencollege waarna zij een uiteindelijke beslissing zullen nemen. 

3. Iedere abonnementshouder heeft het wettelijk recht zijn standplaats over te dragen zonder 

de verplichting zijn ambulante activiteit stop te zetten. Een marktkramer hoeft niet minimum 

2 jaar zijn plaats hebben ingenomen vooraleer hij het recht heeft zijn standplaats over te 

dragen. Wanneer een marktkramer zelf een standplaats heeft overgenomen kan hij die zelf 

niet binnen één jaar opnieuw overdragen. 

4. De inname van de overgedragen standplaats(en) door de overnemer is pas toegelaten 

wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat: 



a. de overnemer beschikt over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 

activiteiten om dezelfde specialisatie(s) als de overlater of deze toegelaten door de 

gemeente uit te oefenen; 

b. wanneer het gemeentelijk reglement het aantal standplaatsen per onderneming 

beperkt, de onderneming van de overnemer dit aantal niet overschrijdt. 

5. De inname van de overgedragen standplaats(en) door de overnemer is pas toegelaten: 

a. wanneer de gemeente heeft vastgesteld dat de overnemer beschikt over een 

machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in de specialisatie(s) van de 

overlater of in deze die de gemeente toestaat; 

b. wanneer het gemeentelijk reglement het aantal standplaatsen per onderneming 

beperkt, de gemeente onderzocht heeft of de onderneming van de overnemer dit 

aantal niet overschrijdt; 

c. de marktcommissie adviseert aan het schepencollege om een plaatswijziging door te 

voeren bij overname standplaats. Wanneer het schepencollege beslist na de 

overname een definitieve plaatswijziging door te voeren moet ze aan de 

standhouder een vooropzegtermijn geven zoals voorzien in puntje f. 

6. De burgemeester of zijn afgevaardigde kan steeds voor redenen van openbaar nut de 

toegewezen standplaats tijdelijk of definitief ontnemen of de handelaar verplichten een 

andere standplaats in te nemen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding 

ontstaat. In geval van definitieve opheffing van de markt of van een deel van de 

standplaatsen mag de termijn van vooropzeg die aan de houders van standplaatsen dient 

gegeven te worden, behalve in geval van dringende noodwendigheid (bijv. dringende 

wegenwerken) niet minder zijn dan 6 maand.  

 

Artikel 7. Register standplaatsen + gedragsregels: 

1. Het gemeentebestuur houdt een marktregister bij dat voor elke standplaats vermeldt: 

a. naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is, 

natuurlijke of rechtspersoon 

b. het aantal meters 

c. het ondernemingsnummer 

d. telefoonnummer + emailadres 

e. het soort te koop aangeboden product(en). 

2. De markthandelaar aan wie een abonnement is toegekend is verplicht de standplaats elke 

marktdag te bezetten. Bij afwezigheid moet de reden worden gemeld aan de 

marktverantwoordelijke. De burgemeester oordeelt over de geldigheid van de opgegeven 

reden en kan om nadere uitleg of bewijs vragen. Bij langdurige afwezigheid (met reden) kan 

de plaats toegewezen worden aan een andere markthandelaar. Bij terugkomst wordt de 

garantie van een nieuwe plaats verzekerd. 

3. Indien de abonnementshouder of zijn plaatsvervanger zonder geldige reden de standplaats 

niet bezet, kan ze hem ontnomen worden zonder teruggave van het abonnementsgeld. Op 

advies van de marktcommissie kan het college van burgemeester en schepenen opschorting, 

uitstel of vrijstelling van betaling verlenen. 

4. Behoudens demonstreerdersplaatsen worden er geen standplaatsen, die het voorwerp van 

een abonnement uitmaken, onderverhuurd. 

5. De marktcommissie adviseert het aantal abonnementsplaatsen per artikel. Het college van 

burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing na dit advies. 



6. Alleen bij het wegvallen van één dezer artikelen kan in de vervanging door eenzelfde artikel 

worden voorzien. 

7. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt na advies van de marktcommissie het 

aantal kavels die in bruikleen kunnen gegeven worden en duidt de markthandelaar aan. De 

toewijzing van een standplaats gebeurt door het college van burgemeester en schepenen in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 8. Inname standplaats: 

1. De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:  

de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, 

houders van “machtiging als werkgever” aan wie een standplaats is toegewezen, de 

verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 

standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” 

a. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van 

een ambulante activiteit voor eigen rekening 

b. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon 

aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van “machtiging als werkgever” 

voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening 

c. de standwerker, houder van een “machtiging van werkgever” aan wie het tijdelijke 

gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 35 van voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de 

standwerker, houder van een “machtiging aangestelde A en B” voor de uitoefening 

van een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen of onderverhuurd 

d. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een 

“machtiging als aangestelde B” dien een ambulante activiteit uitoefenen voor 

rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a. tot c. 

e. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader 

van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen 

een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. 

Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

f. de personen opgesomd in a. tot e. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen 

of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening 

of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon 

aan wie of door middel van wie, de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. 

2. Om een standplaats te mogen innemen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: 

a. een standgeld of abonnementsgeld betalen 

b. markthandelaars die gebruik maken van gasinstallaties, elektrische vuren e.d. dienen 

bovendien in het bezit te zijn van een aangepast brandblusapparaat type universeel 

poeder 6 kg en voldoen aan de wettelijke voorschriften 

c. elke markthandelaar moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen 

derden afsluiten voor zijn exploitatie met een voldoende dekking voor materiële 

schade en onbeperkte dekking voor lichamelijk letsel. 



3. De markthandelaar die zijn activiteit voor eigen rekening uitoefent, dient op een zichtbare 

plaats een identificatiebord te plaatsen met de onderstaande vermeldingen. Ook de 

rechtspersoon die een ambulante activiteit op een openbare markt uitoefent moet op een 

zichtbare plaats een identificatiebord plaatsen. 

a. naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijke persoon voor 

eigen rekening uitoefent of naam en voornaam van de persoon die het dagelijkse 

bestuur van het bedrijf op zich neemt 

b. de firmanaam en/of handelsbenaming 

c. de gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is, en 

indien de zetel van het bedrijf zich niet in België bevindt, land en gemeente waar 

deze gesitueerd is 

d. het inschrijvingsnummer bij de kruispuntenbank van ondernemingen of het 

identificatienummer dat dit vervangt wanneer het een buitenlands bedrijf betreft 

dat geen zetel in België heeft. 

 

Artikel 9. Elektriciteitsvoorziening: 

De elektriciteitsbedeling zal gebeuren door aansluiting op de door de gemeente geplaatste 

stroomverdelingskasten en op de wijze door de wet bepaald of mits toelating van het college van 

burgemeester en schepenen voor een stille (niet meer dan 80 dB) aangepaste energiebron, gemeten 

op 1 meter van het kraam. De gemeenteraad bepaalt het tarief en de wijze van betaling. Alle 

gebruikte materialen, onderdelen, installaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Het 

gebruik van elektrische vuren voor verwarming is verboden. 

 

Artikel 10. Veiligheid, reinheid + afspraken: 

1. Voor de veiligheid van de markthandelaars/-gebruikers dient u volgende documenten steeds 

bij te hebben om bij een eventuele controle te kunnen voorleggen: 

a. bewijs van een geldig tweejaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd 

organisme aangaande de elektrische installatie van de marktwagen/kraam (enkel bij 

gebruik elektriciteit) 

b. bewijs van een geldig tweejaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd 

organisme aangaande de gasinstallatie van de marktwagen/kraam 

c. geldig attest jaarlijks nazicht door bevoegd persoon of installateur van de 

brandblusapparaten 

d. bewijs van geldige erkenning of toelating van het FAVV (enkel voor voedingskramen) 

e. drankvergunning/moraliteitsattest (enkel wanneer er alcoholhoudende dranken 

geschonken worden). 

2. De markthandelaar dient zich achter zijn kraam te bevinden. Het is verboden voorbijgangers 

op de markt tegemoet te gaan of aan te klampen om aanbiedingen te doen. De 

markthandelaars dienen zich steeds waardig te gedragen. Het gebruik van geluidsinstallaties 

is verboden. 

3. Bij het op- en afrijden van de markt dienen de nadarhekken terug geplaatst te worden zodat 

de nodige signalisatie zichtbaar blijft. Vooral bij het afrijden dienen deze zeker teruggeplaatst 

te worden om de veiligheid te blijven garanderen. 



4. Koopwaren die bestemd zijn om op de markt te worden verkocht, mogen tijdens het vervoer 

van en naar de markt niet elders te koop aangeboden of verkocht worden. 

5. Elke handelsverrichting betreffende de tot de markt bestemde waren is verboden voor de 

aanvang of na het sluiten der markt. 

6. Vervoermiddelen mogen niet langer op de markt of in de wandelgangen blijven dan strikt 

noodzakelijk is voor het opladen en afladen der koopwaren. De voertuigen welke niet als 

permanente verkoopsinrichting gebruikt worden moeten van het marktterrein verwijderd 

zijn bij het aanvangsuur. De burgemeester kan hierop uitzonderingen toestaan. 

7. Het is verboden koopwaren aan te voeren meer dan 2 uur voor het openen van de markt. 

Alle kramen, voertuigen, koopwaren en andere voorwerpen, zullen ten laatste 1,5 uur na het 

sluiten van de markt moeten verwijderd worden. 

8. De markthandelaar moet ten minste bij aanvang der markt aanwezig zijn. 

9. Tijdens de markturen is binnen een straal van 200 meter in de omliggende straten elke 

ambulante activiteit verboden. Ook het bedelen van handelspubliciteit vreemd aan de markt 

is verboden. 

10. De markthandelaar dient bij het beëindigen van de markt alle bedrijfsafval, afkomstig van of 

voortspruitend uit verhandelingen van koopwaar, die op de betrokken markt plaatsvonden, 

te verwijderen en mee te nemen. De kramen of wagens moeten altijd derwjze zijn ingericht 

dat geen vloeistoffen op de grond lopen. 

11. Het is toegelaten om met de fiets aan de hand zich te begeven op de markt. Eveneens zijn 

voertuigen ten behoeve van mindervaliden waarmee niet sneller dan stapvoets kan worden 

gereden toegelaten. Gemotoriseerde voertuigen (behalve van de marktkramers voor laden 

en lossen) zijn ten allen tijde verboden. 

12. Behoudens toestemming van de burgemeester of zijn gemachtigde dient de markthandelaar 

zijn standplaats uit te baten tot het sluitingsuur en mag hij slechts vanaf dat uur zijn kraam of 

wagen verplaatsen. Bij overtreding kan de burgemeester of zijn afgevaardigde het recht op 

een standplaats schorsen of ontnemen. 

 

Artikel 11. Marktcommissie: 

Er wordt een marktcommissie samengesteld bestaande uit de marktverantwoordelijke, de bevoegde 

schepen, de dienst Lokale Economie (1 persoon hiervan is secretaris, 1 marktagent en 

markthandelaars als vertegenwoordigers. Deze laatsten zullen de belangen van alle markthandelaars 

trachten te behartigen. Zij zullen zich kenbaar maken bij de andere markthandelaars en fungeren als 

aanspreekpunt. 

Deze marktcommissie zal minimum 4x per marktjaar samenkomen. 

De marktcommissie kan worden uitgebreid door nieuwe markthandelaars of ingekrompen. 

Aanvraag- of verwijdervoorstellen voor deze marktcommissie dienen te worden ingediend bij de 

dienst Lokale Economie, d.m.v. het voorziene formulier. De leden van de marktcommissie nemen 

hierin de eindbeslissing. 

 

Artikel 12. Maatregelen: 

1. Elke overtreding van één der voorgaande bepalingen in verband met markt kan aanleiding 

geven tot volgende maatregelen: 



a. mondelinge of schriftelijke verwittiging 

b. schorsing van het recht om op de markt plaats te nemen, gedurende 1 tot 12 

maanden 

c. de definitieve verwijdering van de markt. 

De maatregel voorzien in 12.a.a. geschiedt door de burgemeester. De maatregelen 

voorzien in 11.a.b. en 11.a.c. worden getroffen door een met redenen omklede 

beslissing van de burgemeester, die genomen werd nadat betrokkene gehoord is en 

welke bij aangetekend schrijven aan betrokkene wordt betekend. De betrokken 

markthandelaar mag zich steeds door een derde laten bijstaan. In geval van schorsing 

of verwijdering behoudt de burgemeester het gestorte abonnementsgeld en zal nooit 

een vergoeding door de betrokkene geëist kunnen worden. Bij definitieve 

verwijdering beschikt de burgemeester onmiddellijk na de betekening van de 

beslissing over de standplaats. Aan betrokken markthandelaar is het tevens verboden 

om een titularis van een plaatsrecht te vervangen of bij te staan. 

2. Ongeacht de strafbepalingen, voorzien door wetten of besluiten, worden de inbreuken op 

onderhavig politiereglement bestraft met een GAS-boete. 

3. Alle vroegere bepalingen betreffende de in onderhavig reglement behandelde onderwerpen 

worden ingetrokken. 

4. Activiteiten op de markt zijn mogelijk mits akkoord volgens onderstaande voorwaarden. 

Aanvraag hiervoor dient ingediend te worden via de website van de gemeente Schoten 

minimum 3 weken voor de geplande activiteit. De aanvraag wordt door de dienst Lokale 

Economie en de marktverantwoordelijke beoordeeld en beslist. Enkel Schotense scholen, 

Schotense verenigingen en Schotense politieke partijen krijgen een toelating. Het 

marktterrein mag niet betreden worden. De activiteit kan enkel doorgaan voor de barelen in 

de Gelmelenstraat (aan het Gelmelenhof) of op de hoek van de Rodeborgstraat en de 

Paalstraat (niet op het marktterrein). Na het sluitingsuur van de markt dienen de flyers of 

ander materiaal opgeruimd te worden. Men mag nooit het marktterrein betreden met 

bedrukte kledij (partijlogo, propaganda). Als er een tent gebruikt wordt, is deze maximum 3 X 

3 meter en wordt deze tent voor de barelen in de Gelmelenstraat (kant Gelmelenhof) 

geplaatst. De oprit naar de parkeerplaatsen van het Gelmelenhof dient vrij te blijven. 


